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 م أي منا للمحاكمةقد  سرائيلي: نفذنا إعدامات كثيرة ولم ي  ضابط إ .1
في إطاار دفاعاع عان الجنادس اإلساراايلي الا س ستان فلساطينيا اعازن فاي ال ليان : كفاح زبون - رام هللا

مارارا  في ابرين )نيسان( الماضي اسر مساوون امان المساتوطنين فاي ال ليان بادن جناودا ع ارين اعادموا
 ما تم "تحييدهم" اس إلنهاء اس  طر يشكلونع.فلسطينيين عزن حتى بعد

وسااان إلياااهو ليبمااان "مسااوون انماان الماادني للمسااتوطنين اليهااود فااي ال لياان" امااام المحكماا  العسااكري  
ماارس )ع ار( وهاو يطلاق الناار  24التي عقدت امس للرسيب إيلور عزاريا ال س التقطت صاور لاع فاي 

سيق  مان إصاابتع برصاان جنادس ع ار: "د يوجاد هناا  د 15على راس عبد الفتاح الشريف بعد نحو 
جناااود ع ااارون سااااموا بقتاان منفااا س هجماااات مااان دون ان تاااتم  مباارر للاااتهم الموجهااا  ضاااد عزاريااا هناااا 

محاكمتهم". واضاف: "في احداث إرهابي  كنت شاهدا عليها رايت بدم عيني انع في كن مرة يقوم فيها 
لنااار عليااع فااي وسااط الحشااد حتااى يااتم تحييااد .. وماان ثاام هجااوم يقااوم الجنااود باا ط ق ا إرهااابي بتنفياا 

الهجوم. هودء  يطلقون رصاص  في راس اإلرهابي حتى د يتمكن من تفجير حزام ناسف او مواصل 
 الجنود لم ي هبوا إلى المحكم  ابدا".

 29/8/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 ة"ليست مبارك" الثانية االنتفاضةعباس:  .2
الفلسطيني محمود عباس لكن على طريقتع ال اص  عندما اثار موسفع من  الرايس : استدر عمان

جمعت الطرفين في  جلس   اص الشعبي  الفلسطيني  تحفظ بعض السياسيين انردنيين في  ادنتفاض 
 العاصم  عمان مو را.

 المبارك " ادنتفاض " استعمان كلمتيفيها على  اعترضوصدرت عبارة من عباس على هامش اللقاء 
 ليست مبارك . ادنتفاض  بدنهاووصف 

الثاني  وليست  ادنتفاض ساا  بدنع يقصد  استدر دحقا وبعدما لفت وزير اردني سابق نظر عباس 
عدة اراء وطروحات سياسي  سدمها لن ب  من السياسيين  الجدن فيوكان عباس سد اثار  انولى.

 الماضي. سياسي انسبوعانردنيين على هامش عشاء 
 29/8/2016، ي اليوم، لندنرأ

 
 يستقبل القنصل األمريكي العام عباس .3

استقبن رايس دول  فلسطين محمود عباس، يوم انحد، بمقر الرااس  في مدين  رام  :وفا –رام هللا 
 هللا، القنصن انمريكي العام في مدين  القدس دونالد بلوم.
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الع سات الثنااي ، و ل  متابع  للحوار ال س وتناون اللقاء، عددا من القضايا السياسي ، إضاف  إلى 
 جرى في باريس مو را بين الرايس ووزير ال ارجي  انمريكي جون كيرس.

 28/8/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 لفلسطيني أمريكي  "إسرائيل"الخارجية الفلسطينية تستغرب صمت الخارجية األمريكية على إعدام  .4

سالت وزارة ال ارجي  الفلسطيني  إنها تستغرب صمت وزارة ال ارجي   فادس ابو سعدى: - رام هللا
مسلسن الجراام التي  إلىانمريكي  على إعدام مواطن امريكي في جريم  وحشي  جديدة تضاف 

 ارتكبتها سوات ادحت ن اإلسراايلي بحق الفلسطينيين العزن.
اما( اب لطفلين ويحمن الجنسي  ع 38وكانت سوات ادحت ن سد اسدمت على إعدام إياد حامد )

انمريكي  من بلدة سلواد سضاء رام هللا، بدم بارد اثناء مرور  بالقرب من البرج العسكرس المقام على 
 مد ن البلدة.

وطالبت الوزارة ايضا الجهات الدولي  كاف  بعدم القبون بدي  تحقيقات عسكري  إسراايلي ، د سيما وان 
 صوري  التحقيقات التي يجريها ادحت ن. التجارب السابق  سد اثبتت

  29/8/2016القدس العربي، لندن، 
 

 الحمد هللا يطلق النسخة األولى من المنهاج الفلسطيني الجديد .5
اطلق رايس الوزراء رامي الحمد هللا، في مقر وزارة التربي  والتعليم يوم انحد، النس   انولى : رام هللا

للصفوف من انون وحتى الرابع اساسي، ووضع حجر انساس لمبنى  من المنهاج الفلسطيني الجديد
التعليم العالي، وافتتح المبنى الجديد لوزارة التربي  والتعليم، ودشن نظام الطاس  الشمسي ، وافتتح ساع  

 الشهيد ياسر عرفات في الوزارة.
 28/8/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مدرسة الخان األحمر المهددة بالهدم شرق القدس المحتلة نقاذإل الخارجية الفلسطينية تدعو  .6

دعت وزارة ال ارجي  الفلسطيني  إلى ب ن المزيد من الضغط الدولي المسوون والهادف : بترا -رام هللا 
على الحكوم  اإلسراايلي  ب صون مدرس  ال ان انحمر انساسي  المهددة بالهدم شرق مدين  

 القدس المحتل .
جي  الفلسطيني  في بيان انع في اعقاب النشاط الدبلوماسي الفلسطيني الواسع وسالت ال ار 

 وعدد من الجمعيات اإليطالي وفي مقدمتها الحكوم   انوروبيوالضغوطات التي مارسها ادتحاد 
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بنيامين نتانياهو، بتدجين القرار ال س  اإلسراايلي، اكتفى رايس الوزراء واإلسراايلي الحقوسي  الدولي  
"، الواسع  في التجمعات البدوي  في المناطق انساسي  انحمرال ان "ت    بشدن هدم مدرس  ا

 ."طالبا وطالب  170شرق القدس المحتل ، التي تضم حوالي  "ج"المصنف  
واضافت ان سرار نتنياهو الجديد يدتي بعد سرار سابق صادر عن مكتبع يقضي ب غ ق مدرس  

الصادرة عن راس  ان رىالعديد من القرارات  إلىهيدا لهدمها، باإلضاف  " تمانساسي  انحمر"ال ان 
، التي تستهدف عشرات التجمعات السكاني  الفلسطيني  والموسسات إسرااينالهرم السياسي في 

التعليمي  فيها، كما هو الحان مع تجمع "ابو نوار" و"سوسيا" والعديد من التجمعات الفلسطيني  
 مصير الهدم والتدمير.التي تواجع  ان رى

  29/8/2016الرأي، عّمان، 

 

 المفاوضات: لقاء مرتقب بين عباس ونتنياهو بوساطة روسية ومصرية لبحث "رأي اليوم" .7
اكد مصدر فلسطيني رفيع المستوى ان لقاءًا مرتقبًا سينعقد بين الرايس الفلسطيني محمود  رام هللا:

سرااين، عباس ورايس الوزراء اإلسراايلي بنيامين نت نياهو، لمناسش  إمكانيات التفاوض بين فلسطين وا 
 استجابً  لمحاودت استاناف عملي  الس م في الشرق انوسط.

وسان المصدر، في تصريحات لا"سبوتني " إن "الجانب الفلسطيني مستعد، في وست تجرس فيع 
سداد انفق السياسي بين اتصادت من سبن روسيا والقاهرة، لبحث إمكاني  فتح عفاق جديدة في ظن ان

 الطرفين الفلسطيني واإلسراايلي".
واكد المصدر ان مصر وروسيا تعم ن على تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين واإلسراايليين، 

 لدفع عملي  الس م، المتوسف  من  سنوات، في ظن التصعيد انمني والسياسي بين الجانبين.
 28/8/2016، رأي اليوم، لندن

 

 مرت منازلهم كليا  في قطاع غزةتسليم وحدات سكنية لمتضررين د  األشغال الفلسطيني:  وزير .8
سّلمت وزارة انشغان العام  واإلسكان، امس، عددًا من اصحاب المنازن المدمرة : رااد دفي - غزة

د كليًا في منطق  الزن  شرق مدين   ان يونس جنوب سطاع غزة، وحداتهم السكني  الجديدة التي اعي
إعمارها بتموين من موسس  الشيخ ثاني بن عبد هللا لل دمات اإلنساني  "راف"، وتنفي  جمعي  دار 

 الكتاب والسن .
وزير انشغان العام  واإلسكان في حكوم  التوافق الوطني الفلسطيني  مفيد الحساين  ان  واوضح

الف وحدة  11اصن سراب   وحدة سكني  من 6.870إجمالي ما تم إعادة إعمار  او يتوفر لع تموين 
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الف وحدة سكني   130، فيما تم إص ح اكثر من %62.5سكني  مهدم  كليًا، بنسب  إنجاز تبلغ 
، بادشترا  مع %61مليون دودر وبنسب  إنجاز تبلغ  180تضررت جزايا، بمبلغ إجمالي سيمتع 

ني طن من الركام. وسان الجهات والموسسات  ات الع س ، كما تم ادنتهاء من إزال  سراب  مليو 
الحساين  "نعمن وبالتنسيق مع هيا  الشوون المدني ، لصرف مواد البناء للمستفيدين من برامج إعادة 

الف طن من انسمنت، كما تزيد الكميات  650اإلعمار والتموين ال اتي، حيث تم صرف سراب  
 على توزيعها على المستفيدين".الجاهزة للسحب والتي تمت الموافق  من سبن الجانب "اإلسراايلي" 

  29/8/2016الخليج، الشارقة،  

 

 البعض يتخذ من االنتخابات المحلية ذريعة لتأجيل ملف المصالحة الوطنية: مصطفى البرغوثي .9
اعتبر امين عام المبادرة الوطني  الفلسطيني ، مصطفى البرغوثي، بدنع "د : نادي  سعد الدين -عمان

لمصالح  وبين إجراء ادنت ابات المحلي ، باستثناء ات ا ها  ريع  من سبن يوجد ع س  بين تحقيق ا
وسان البرغوثي، لا"الغد" من فلسطين المحتل ،  البعض لعدم المضّي سدمًا في  طوات إنهاء ادنقسام".

إن "ما يمنع تحقيق المصالح  يكمن في عدم توفّر اإلرادة الحقيقي  إلنجازها، ود ع س  لها 
 ادنت ابات المحلي  بنجاح". إلتمامادات الجاري  حاليًا بادستعد

 29/8/2016الغد، عّمان، 
 

 األردنبشأن عالقتها مع  "رأي اليوم" صحيفةحماس تنفي ما أوردته  .11
نفاى ماا  المكتاب اإلع ماي لحركا  حمااس،، من غزة، ان 28/8/2016، فلسطين أون الين كر موسع 

 فيما يتعلق بالع س  بين الحرك  والمملك  انردني  الهاشمي . اوردتع صحيف  راس اليوم اإللكتروني 
 واكدت الحرك  في تصريح صحفي السبت، ان ما اوردتع الصحيف  امور م تلق  وغير صحيح .

لاى تحارس المصاداسي  واساتقاء  ودعت الحرك  الصحيف  إلى التوسف عن مثن ه   التقارير المضالل ، وا 
 مصادرها الرسمي . المعلومات المتعلق  بالحرك  من

جهات وسلطات رسمي  اردني  ، نشرت من بيروت، ان 27/8/2016رأي اليوم، لندن، وكانت صحيف  
 اتصااااادترفضاااات مبااااادرات  اصاااا  تقاااادمت بهااااا  لااااف السااااتارة سيااااادات فااااي حركاااا  حماااااس إلجااااراء 
 ت ابااااتادنومشااااورات مرحليااا  باااين الجاااانبين لهاااا ع سااا  باااالحوار انمريكاااي البااااطني المهاااتم بملاااف 

 الدا لي  في فلسطين.
وعلمت راس اليوم مان مصاادر دبلوماساي   ليجيا  باان عماان تجاهلات ماو را اكثار مان رساال  وجههاا 

 الزعيم السياسي في حرك  حماس  الد مشعن إلجبار مشاورات.
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تساابق مشاااورات تجاارس عباار وساايط ثالااث مااع  اتصااادتهاادف مشااعن ورفاسااع هااو إساماا  وعلماات ان 
لم تكشف  ين والعمن على تليين الحصار الدبلوماسي والسياسي انردني على الحرك .مساولين امريكي

 في وجع مبادرات مشعن وحماس. "ممنوع"عمان عن اسبابها ومبرراتها بالسياق لكنها رفعت دفت  
 

 الضفة مؤشر النقالب مبكر على نتائج االنتخابات مرشحيحماس: تهديد  .11
موحاد لوساف سالو  وممارساات انجهازة انمنيا  فاي الضاف   طالبت حرك  حمااس بموساف وطناي: غزة

الغربياا  وتهديااد المرشااحين والتضااييق علاايهم، والتشااكي  فااي الوضااع اإلدارس القاااام فااي سطاااع غاازة ماان 
 سبن السلط ، معتبرة  ل  موشرا ل نق ب على نتااج ادنت ابات مبكرا.

صااحفي لااع وصاان "المركااز الفلسااطيني وسااان الناااطق باساام الحركاا  عبااد اللطيااف القااانوع فااي تصااريح 
لإلعااا م" نسااا   عناااع، ظهااار انحاااد، إن هااا   الممارساااات تتعاااارض ماااع ماااا تااام ادتفااااق علياااع وطنياااا، 

 ويتنافى مع ميثاق الشرف ال س وسعت عليع الفصاان، ود يوسس دنت ابات نزيه  وديمقراطي .
باتها لوسف ها   التجااوزات والممارساات ودعا لجن  ادنت ابات المركزي  لتحمن مساولياتها والقيام بواج

 بناء على ما تم ادتفاق عليع.
 28/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بانتخابات رئاسية وتشريعية يةالمحلاالنتخابات  استتباعنبيل عمرو: يجب  .12

اكااد عضااو المجلااس الثااورس فااي حركاا  "فااتح" ساافير الساالط  الفلسااطيني  السااابق فااي : عمااان -رام هللا 
مااان تشااارين اون )اكتاااوبر(  8القااااهرة نبيااان عمااارو، ان "ادنت اباااات المحليااا  الفلساااطيني  المرتقبااا  فاااي 

 المقبن(، محط  مهم  من اجن إيجاد موسسات فلسطيني  منت ب  سادرة على مواجه  ادحت ن".
ودعا عمرو في حديث مع "سدس برس"، "الفصاان الفلسطيني  جميعا إلى عدم إضاع  اي  فرص  من 
اجاااان المساااااهم  فااااي ادنت ابااااات باااادءا بالجمعيااااات ال يرياااا  ماااارورا بالقطاعااااات وصااااود إلااااى المحلاااا  

وسلن عمرو مما وصفع با "عملي  الت ويف والمبالغ  في ال ارج، من ال  فاات  والتشريعي  والرااسي ".
 التي تعترس حرك  فتح وان  ل  سيكون لصالح حماس".

ضاا يمها فااي ال ااارج، فادنت ابااات المحلياا  جاارت سباان اربعاا  وسااان: "هاا   م اااوف موجااودة لكاان يااتم ت
 اعوام، ولم تحصن حرب اهلي  وستجرس   ن انسابيع القليل  المقبل  ولن تكون لها اس مضاعفات".
واشاااار عمااارو، إلاااى اناااع "تباااين فاااي الفتااارة ان يااارة ان النااااس هااام الااا ين اساااتولوا علاااى الفصااااان، وان 

 م وسمحت للفصاان بالمشارك  فيها".العاا ت هي التي شكلت القواا
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وحااون مشااارك  "فااتح" فااي ادنت ابااات المحلياا ، سااان عماارو: "فااتح فااي غاازة اكثاار اضااباطا ماان فااتح فااي 
الضف ، فقد سدموا سواام موحدة دون ادلتفات مع اس محور يقفون. هنا  نوع من ادل وف والت وياف 

، ومهماا كانات نتااجهااا فهاي افضان مان عاادم واضااف: "يجاب ان تااتم ادنت اباات المحليا  مباالغ فياع".
 إجرااها، ننها ستوجد موسسات فلسطيني  منت ب  يمكنها ان تتصدى ل حت ن".

واكااد عماارو، "ان انت ابااات المجااالس المحلياا  لكااي تكااون عااام  إيجابيااا، د بااد ان تتبعهااا انت ابااات 
 ابااات وان نحتاارم نتااجهااا مهمااا واضاااف: "لاا ل  علينااا ان نااد ن بشااجاع  ل نت الرااساا  والتشااريعي".

 كانت"، على حد تعبير .
 28/8/2016، قدس برس

 
 أهلية في صناديق االقتراع حربا  محلل إسرائيلي: فتح تواجه  .13

ناسش المحلن اإلسراايلي عفي يسس اروف، ادنت اباات البلديا  الفلساطيني  فاي الضاف  : القدس المحتل 
ان الكبيرتان فاي الاب د: حركا  حمااس، وحركا  فاتح، سااا  الغربي  وسطاع غزة، والتي ت وضها الحركت

 إن ان يرة "ت وض حربا اهلي  بصناديق ادستراع". 
وسااان يسساا اورف، محلاان شااوون الشاارق انوسااط فااي صااحيف  "تااايمز اوف إساارااين"، فااي مقااان لااع، 

سااايكون "لهاااا  ادثناااين، إن ادنت اباااات البلديااا ، التاااي ساااتجرس فاااي الثاااامن مااان تشااارين انون  اكتاااوبر،
تاداعيات بعياادة المادى"، مشاايرا إلااى ان "الاراس العااام فاي مديناا  ال لياان، علاى ساابين المثاان، يباادو غياار 
مباااان". وسااايسغلق تساااجين القاااواام الم تلفااا  ل نت اباااات البلديااا  ظهيااارة انربعااااء، دون وجاااود "ع ماااات 

ع "ماان الصااعب القااون إن للدعاياا  ادنت ابياا " فااي شااوارع ال لياان، بحسااب يسساا اروف، الاا س سااان إناا
 السكان متشوسون ل نت ابات البلدي ".

واشار المحلن اإلسراايلي إلى ان ه   "ادنت ابات هاي انولاى منا  اكثار مان عقاد مان الازمن، تتناافس 
فيهااا اكباار حااركتين  حماااس وفااتح، وجهااا لوجااع"، موضااحا انااع "ايااا كاناات النتيجاا ، فساايكون لهااا تاادثير 

ن الحركتين، ولكن ايضا على مان يقاف علاى راس كان منهماا، وحتاى علاى ليس فقط على مكان  هاتي
سرااين"، بحسب سولع.  الع سات بين الفلسطينيين وا 

واوضح يسس اروف انع إ ا حققت "حماس" إنجازات كبيرة في ادنت ابات في الضف  الغربي ، فسيقان 
س، فسايقان: "طاوان الوسات سلناا في إسرااين: "لقاد كناا محقاين، د يوجاد هناا  شاري "، وا  ا حادث العكا

لكااام، هناااا  شاااري "، مساااتدركا ان ادنت اباااات البلديااا  لااان تغيااار مااان الواساااع السياساااي او انمناااي باااين 
الطرفين بشكن فورس، إد ان "مستوى الريب  وعدم الثق  باين الشاعبين سايزداد فاي حاان انتصاار كاساح 

 لحرك  حماس"، بحسب سولع.
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اء حماس في غزة وال ارج، ف ن الحديث يادور عان فرصا  اساتثنااي  بالنسب  لروس، وتابع يسس اروف
كمااا يباادو، لمعرفاا  توجااع الجمهااور و"اتجااا  ريااح" الااراس العااام، بحسااب محلاان شااوون الشاارق انوسااط، 
ال س اضاف ان "الت وف من اعتقادت من سبن إسرااين او السلط ، دفع بناشطي حمااس فاي الضاف  

ت البلدياا  علنااا، وادكتفاااء بش صاايات شاابع مسااتقل  يسعاارف عنهااا إلااى ادمتناااع عاان  ااوض ادنت ابااا
 دعمها للحرك "، بحسب سولع.

وينقن يسس اروف عان موساى م اامرة، راايس "القااما  المشاترك "، والارايس المنتهيا  وديتاع فاي بلديا  
الااف شاا ن، والتااي لاام تترشااح بهااا حماااس عاان ترشاايح سااماا   120يطااا، فااي رام هللا، التااي يعاايش بهااا 

اساامها، باان باادفع ش صااايات مقرباا  منهااا فااي ساااواام مسااتقل  او شاابع مسااتقل ،  وفاااا ماان سااوى انمااان ب
 اإلسراايلي  والفلسطيني .

، بواساط  الفلسطيني واشار م امرة إلى ان "هنا  اكثر من موشر على تد ن إسرااين في ادنت ابات 
ن مباشار لدولا  إسارااين واجهزتهاا اش ان مرتبطين باإلدارة المدنيا  اإلساراايلي ، وكا ل  بواساط  تاد 

واوضاح بقولاع: "إن  للتدثير على ادنت ابات"، موكدا ان إسرااين "تدفع" بمرشحين لها فاي ادنت اباات.
إسرااين تقوم بالدفع بدش ان، ولديها دور في تدجيج الوضع انمني والتغيير ال س حدث في الوضاع 

 المنطقي وغير المقبون ه ا". انمني في الشارع الفلسطيني، نتيج  للتد ن غير
 29/8/2016"، 21موقع "عربي 

 
 باّدعاء حيازته سكينا   مقدسيا  االحتالل يعتقل فتى  .14

اعتقلت سوات ادحت ن اإلسراايلي، ظهار الياوم انحاد، فتاى مقدساًيًا علاى : ودء عيد -القدس المحتل  
 زتع سكيًنا.حاجز م يم شعفاط العسكرس )شمالي شرق القدس المحتل (، بزعم حيا

عاًماا ونصاف(، وهاو مان ساكان  17و كرت شرط  ادحت ن في بيان لها، ان الفتى يبلاغ مان العمار )
م يم شعفاط، حيث كان في طريقع لمدين  القدس، مضيف  ان جهاز الفحن كشف عن وجود سكين 

 دا ن حقيبتع.
سااموا باعتقالاع واستيااد   واشارت إلاى ان جناود "حارس الحادود" )وحادة عساكري  تابعا  لقاوات ادحات ن(

للتحقيقات في احد المراكز التابع  للشرط  اإلسراايلي ، دفت  النظر إلى عدم تساجين اس إصاابات فاي 
 صفوف اإلسراايليين.

عاًماااًا( علاااى حااااجز سلناااديا  20يااا كر ان ساااوات ادحااات ن، كانااات ساااد اعتقلااات اماااس شااااب  فلساااطيني  )
 اء حيازتها سكيًنا، حيث استيدت للتحقيقات ايًضا.العسكرس )شمالي القدس المحتل (، باّدع

 28/8/2016قدس برس، 
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 سبقوفاة بنيامين بن اليعازر وزير الدفاع اإلسرائيلي األ .15
عاماااا.  80تاااوفي الاااوزير الااادفاع اإلساااراايلي الساااابق بنياااامين بااان اليعاااازر ياااوم انحاااد عااان عمااار بلاااغ 

 .2014ياسي بعد فضيح  عام وتدهورت صح  بن اليعازر لعدة سنوات واعتزن العمن الس
 واتهم العام الماضي بالحصون على رشى وبغسن انموان وادحتيان وبارتكاب جراام ضريبي .

وشغن بن اليعازر رايس حزب العمان السابق منصاب وزيار الادفاع فاي حكوما  راايس الاوزراء الراحان 
   فلسطيني .  ن انيام انولى دنتفاض 2002وحتى عام  2001اريين شارون من عام 

وفااي بيااان تعزياا  سااان رااايس الااوزراء اإلسااراايلي بنيااامين نتنياااهو إن باان اليعااازر " اادم بلااد  لعشاارات 
 السنين كمحارب وكقااد ومسوون عام ووزير كبير في الحكوم ."

 28/8/2016، الرأي، عّمان
 

 بريطانيين بحرب الفوكالند هآرتس: أسلحة إسرائيلية قتلت جنودا   .16
رتس اإلسااراايلي  يااوم انحااد عاان وثااااق بريطانياا  توكااد ان إساارااين باعاات اساالح  كشاافت صااحيف  هاا 

عامااا، ستلاات بهااا جنااودا بريطااانيين فااي تلاا   34 اا ن حاارب الفوك نااد مااع بريطانيااا سباان  لااا"انرجنتين"
الحرب. وسان غيلي كاوهين المراسان العساكرس للصاحيف  إن وثاااق ال ارجيا  البريطانيا  تشاير إلاى ان 

، ماان بينهااا طاااارات 1982باعاات اساالح  لترجنتااين  اا ن حاارب الفوك نااد مااع بريطانيااا عااام  إساارااين
 "سكاس هو " است دمها س ح الجو انرجنتيني لتفجير سفن حربي  بريطاني .

 28/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

قطع غيار إلى  أعقاب اتهامه ببيعبتسليم تاجر أسلحة إسرائيل إلى الواليات المتحدة "العليا" تقرر  .17
 إيران

ساااررت المحكمااا  العلياااا اإلساااراايلي  اماااس، انحاااد، تساااليم تااااجر اسااالح  إساااراايلي  إلاااى : بااا ن ضااااهر
 الوديات المتحدة في اعقاب اتهامع ببيع سطع غيار لطاارات إلى إيران.

سادمت  و كرت صحيف  "ه رتس" اليوم ادثنين، ان داح  ادتهام ضد تاجر انسلح  اإلساراايلي والتاي
إلى محكم  اميركي ، سالت إنع صّدر سطع غيار مان صانع اميركاي إلاى إياران مان دون تصاريح با ل  

، وانااع فااي الفتاارة انولااى صااّدر سطااع غيااار ماان الوديااات 2013- 2012و 2004 – 2000بااين انعااوام 
 المتحدة إلى إسرااين بواسط  ث ث  عم ء اميركيين.
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رة الثانيااا  صااّدر الماااتهم ماارتين سطاااع غيااار لطااااارات حربياا  مااان واضااافت داحاا  ادتهاااام انااع فاااي الفتاا
إسرااين إلى إيران عان طرياق اليوناان بادون تصاريح، إضااف  إلاى م الفا  ساانون حظار إساما  ع ساات 

 وادعى تاجر انسلح  انع صّدر إلى إيران  ردة. تجاري  مع إيران.
 بقرار وزيرة القضاء، اييليت شاكيد.  ود يزان تسليم تاجر انسلح  إلى الوديات المتحدة مشروط

 29/8/2016، 48عرب 
 

 حيز االستخدام إلىنظارات "هولولنس"  إدخالهيعلن  اإلسرائيليالجيش  .18
، انبعااادانااع اد اان نظااارات "هولااولنس" ث ثياا   اإلسااراايلياعلاان الجاايش  :"القاادس" دوت كااوم -رام هللا

 ي صفوفع.حيز ادست دام، ف إلىوالتي تحاكي الواسع الحّي، 
 نهاادافوحسااب بيااان نشاار حااون الموضااوع،  كاار انااع تاام ادر  فاااادة اساات دام نظااارات "هولااولنس"، 

فااي مجااان التعلاايم والتاادريبات  وايضاااعسااكري  بااالتركيز علااى مجااان الت طاايط ومعرفاا  جبهاا  القتااان، 
 التكنولوجي . اوالتشغيلي  

 29/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 ترجئ محاكمة موظف أممي اتهمته بتقديم مساعدات لـحماس يةسرائيلإلمحكمة بئر السبع ا .19
اعلنااات محكمااا  إساااراايلي  اماااس إرجااااء محاكمااا  فلساااطيني يعمااان لااادى انمااام : ا ف ب -باااار السااابع 

ت محكمااا  باااار السااابع دالمتحااادة بتهمااا  تقاااديم مسااااعدات إلاااى حركااا  "حمااااس" فاااي سطااااع غااازة. وارجااا
سان ( المهنادس العامان فاي برناامج انمام  38  وحياد البارش )المركزي ، جنوب، جلس  النظر في سضاي
 ايلون )سبتمبر( المقبن. 29المتحدة اإلنمااي في سطاع غزة، إلى 

 29/8/2016الحياة، لندن، 
 

 عائلة شاؤول: ابننا وقع في قبضة حماس حيا   .21
معرفا  تفاصاين اتهم شقيق الجندس انسير لدى المقاوم  اورون شاوون جيش ادحات ن بعادم  :رام هللا

ما حدث مع شاقيقع، موكادا ان كتاااب القساام الجنااح المسالح لحركا  حمااس اسار شاقيقع كاام  ولايس 
وساااان افيااارام شااااوون، إن جمياااع الشاااهادات التاااي جمعااات مااان الجناااود الااا ين حضاااروا معركااا   اشااا ء.

قيقع ماان الشااجاعي  بيناات ا تطاااف شااقيقع كااامً  ولاايس اشاا ء، مضاايفا، ان مقاااتلي القسااام اسااروا شاا
واضااف، "ب مكااني ان اساون انهام لام ي طفاوا اشا ء اورون   ارج الناسل  المستهدف  وليس من دا لها.
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ولكااانهم  طفاااو  كاااامً ، والجعبااا  وال اااو ة وجااادت باااالنفق ولااام تكااان عليهاااا عثاااار حااارق، ماااا يااادلن علاااى 
 ا تطافع من  ارج الناسل ".

 28/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

  2016 حالة اعتقال لنساء وفتيات منذ بداية 153لسطين: مركز أسرى ف .21
اكدت وحدة الدراسات بمركز اسرى فلسطين ان سالطات ادحات ن صاّعدت مان سياسا  اعتقاان النسااء 

القاصاااااارات وانمهااااااات، وكبااااااار الساااااان،  والفتياااااات الفلسااااااطينيات فااااااي الشااااااهور ان ياااااارة، ولااااام تسااااااتثن  
وساااان  قاااان لنسااااء وفتياااات منااا  بدايااا  العاااام الجاااارس.حالااا  اعت 153والمريضاااات، حياااث رصاااد المركاااز 

الناااااطق اإلع مااااي للمركااااز الباحااااث رياااااض انشااااقر فااااي تقرياااار اصاااادر  المركااااز امااااس، إن ساااالطات 
ادحت ن صعدت بشكن ملحوظ من استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات، و ل  بهدف ردعهن عن 

إلساادام علااى تنفياا  عمليااات طعاان ضااد جنااود المشااارك  فااي احااداث "انتفاضاا  القاادس"، وت ااويفهن ماان ا
ادحاات ن ومسااتوطنيع، ولتحقيااق هاا ا الهاادف بالغاات ساالطات ادحاات ن فااي حااادت إطاا ق النااار علااى 

 النساء او ادعتقان التعسفي لمجرد الشبه  فقط. 
 29/8/2016الخليج، الشارقة، 

 
 مواطنا  من الضفة   16االحتالل تعتقل  قوات: نادي األسير .22

 16دس انسااير باادن سااوات ادحاات ن اإلسااراايلي، اعتقلاات الليلاا  الماضااي  وصااباح اليااوم انحااد، افاااد نااا
ن ناادس انساير ان ساوات ادحات ن وباي   مواطنًا، من محافظات القادس، وبيات لحام، وال ليان، وناابلس.

ين ماان ن  كمااا اعتقلاات مااواط، مواطنااًا، ماان م اايم سلنااديا وبلاادتي العيزرياا  والاارام فااي القاادس 12اعتقلاات 
واضاااف نااادس انسااير ان سااوات ادحاات ن اعتقلاات المااواطن عماار ابااو فضاا  فااي  محافظاا  بياات لحاام.

واشااار النااادس إلااى سااوات ادحاات ن  محافظاا  ال لياان، وعيسااى الساامرس حشاااش ماان محافظاا  نااابلس.
 اعتقلت مساء امس، ست  مواطنين من محافظ  جنين.

 28/8/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 في مقبرة إسالمية بالقدس للخموران إسرائيلي مهرج .23
اعلناات شااركات إسااراايلي  عاان نيتهااا تنظاايم مهرجااان لل مااور علااى ارض مقباارة ماادمن هللا فااي القاادس 

المهرجان في  إلىيومي انربعاء وال ميس من ه ا انسبوع، بمبارك  من بلدي  ادحت ن التي اشارت 
 سبوع.صفحتها اإللكتروني  عبر اجندتها له ا ان
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ويشاااار  فاااي المهرجاااان كبااارى المطااااعم والباااارات اإلساااراايلي ، بحمااا ت ت فااايض علاااى انساااعار مااان 
 اطعم  واشرب ، كنوع من التسويق والتشجيع للمشارك  في ه ا المهرجان.

واشاااار المركاااز إلاااى ان المهرجاااان ساااينظم علاااى ارض مقبااارة مااادمن هللا اإلسااا مي  والتاري يااا ، والتاااي 
حديقاا  “ات ادحاات ن وحّولاات اجاازاء كبياارة منهااا الااى حديقاا  عاماا  تحاات مساامى ساايطرت عليهااا ساالط

زالا  اغلاب القباور، علاى مسااح  ”ادستق ن نحاو  إددونام، ولام تباق منهاا  200، بعدما سامت بجرف وا 
 دونما، تتوزع في وسط طرفها الشرسي، وبعض القبور في اسصى طرفها الغربي. 20

 28/8/2016القدس، القدس، 
 

 " القطرية تحتفل بتسليم "بيوت أهل غزة""راف .24
احتفلاات موسساا  الشاايخ ثاااني باان عبااد هللا لل اادمات اإلنساااني  )راف( بتسااليم مشااروع بيااوت اهاان غاازة، 

 للسكان الفلسطينيين التي هدمت بيوتهم كليا   ن العدوان اإلسراايلي ان ير على القطاع.
سف ف ارو ان المشاروع ماا هاو إد رساال  حاب واكد رايس وحدة سفراء ال ير بموسس  "راف" احمد يو 

وماااوازرة مااان شاااعب سطااار نهااان غااازة، دفتاااا إلاااى ان بااا د  تساااعى دااماااا فاااي طرياااق ال يااار والنمااااء، 
 وتحرن على نشر الس م والمحب  واإلعمار والبناء في كن بقاع انرض.

نسااني  ومسايرتها و كر في  تام كلمتع ان "راف" ستظن سندا وعونا لكان محتااج، وساتظن رساالتها اإل
فااي مساااعدة إ وانهااا فااي تطااور وتنااوع مسااتمر، شااامل  كافاا  المجااادت اإلنمااياا  والمشاااريع التنموياا  

 والدعم الطبي وطلب  العلم وغيرها من المشاريع اإلنشااي  وال يري .
بادور ، ثماان اماين ساار جمعياا  دار الكتااب والساان  فاي فلسااطين الشاايخ اساام  اللااوح دور وجهااود "راف" 

ي دعم ومساندة ابناء الشعب الفلسطيني  صوصا في سطاع غزة، موكادا ان جمعيتاع حرصات علاى ف
 الدس  العالي  في التنفي  وفق المواصفات والمقاييس المقرة من الهياات الفلسطيني   ات الع س .

 28/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 يغيبون عن مقاعد الدراسة ا  مقدسي ومعتقال   ا  شهيد 135 .25
طفااً  مقدسااًيا عاان  135ّيااب ادحاات ن اإلسااراايلي غفااي اون ايااام العااام الدراسااي الجديااد، : مااي حياادررا

وسان امين سر حركا   مقاعد الدراس ، إ  استشهد سسم منهم برصاصع ويقبع القسم اآل ر في سجونع.
القادس، اس طالبا استشهدوا من  انددع الهب  الشعبي  من مدين   11فتح في القدس، عدنان غيث، إن 

طالبااا  وطالباااا مقدسااايا يقبعاااون فاااي ساااجون  124وهناااا   منااا  شاااهر تشااارين انون  اكتاااوبر الماضاااي،



 
 
 
 

 

 15 ص             4035 العدد:        29/8/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

يتواجااادون دا ااان موسساااات إساااراايلي ، حااارمتهم حكومااا   12ا اطفاااان دون سااان الااا 10ادحااات ن، مااانهم 
 ادحت ن من ممارس  ابسط حقوسهم اد وهي التعليم.

 28/8/2016، 48عرب 

 
 ى مداخل مخيمات وبلدات الخليلحواجز عسكرية عل .26

مس انحد، حواجز عساكري  علاى مادا ن م يماات وبلادات انصبت سوات ادحت ن اإلسراايلي ": بترا"
في محافظ  ال لين جنوب الضف  الغربي ، ماا تسابب بعرسلا  وصاون طا ب المادارس فاي الياوم انون 

 لين في بيان لها بدن سوات ادحات ن نصابت وافادت مديري  التربي  والتعليم بال للعام الدراسي الجديد.
عااادة حاااواجز عساااكري  فاااي ال ليااان، منهاااا حااااجز عساااكرس علاااى ماااد ن م ااايم الفاااوار جنوباااا، وفتشااات 

 مركبات المواطنين، ودسقت في هوياتهم، واعاست حرك  ط ب المدارس والمعلمين.
رسا   رساا القريبا  كما نصبت حاجزا على مد ن بلدة  رسا جنوب غرب ال لين، وفتشت طالباات مد

من الحاجز، واعاسات حركا  الماواطنين والطا ب علاى حااجز سادة الفحان فاي المنطقا  الجنوبيا  مان 
 ال لين.

 29/8/2016الرأي، عم ان، 
 

 بحرية االحتالل تعتقل صيادين وتستولي على مركبهما قبالة بحر غزة .27
ثناااين، صااايادين اثناااين سبالااا  بحااار اعتقلااات زوارق بحريااا  ادحااات ن اإلساااراايلي، الياااوم اد": وفاااا" -غااازة

وافاااد مراساان "وفااا" نقااً  عاان احااد  منطقاا  السااوداني  شاامان غاارب مديناا  غاازة، واسااتولت علااى مركبهمااا.
الصااايادين، بااادن بحريااا  ادحااات ن هاجمااات مراكاااب عااادد مااان الصااايادين سبالااا  بحااار منطقااا  الساااوداني  

س محمااد ابااو ريالاا ، ونافاا  مهاادس ابااو باا ط ق النااار علاايهم، وساماات باعتقااان اثنااين منهمااا، وهمااا مهااد
 ريال ، واستولت على مركبهما، ونقلتهما إلى ميناء اسدود القريب من غزة.

 29/8/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 األحد على تشييعه يوم تعائلة القيادي الفتحاوي حالوة وافق .28
اعتقلتع سوات انمان الفلساطينّي ، وافقت اسرة القيادس الفتحاوس ال س سضى ضرًبا بعدما : احمد دراوش 

احمااد عااز حاا وة، علااى تشااييع جثمانااع، يااوم انحااد، اسااتجاب  لوساااط  سااام بهااا وجهاااء المديناا ، حقًنااا 
 للدماء.
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واكاادت العاالاا  تمسااكها "بكاماان حقوسهااا وحقااوق الشااهداء وعااواالهم كاملاا  غياار منقوصاا ، وكاا ل  حقهااا 
 ا"، وفق البيان.في متابع  كاف  اعمان اللجان اًيا كان عمله

وكاناااات العاالاااا  اعلناااات، سااااابًقا، انهااااا لاااان تاااادفن احمااااد سباااان إعاااا ن نتااااااج التحقيقااااات والكشااااف عاااان 
 "المتورطين في إعدام نجلها"، سبن ان تغير موسفها اليوم حقنا للدماء، كما سالت.

 28/8/2016، 48عرب 
 

 االحتالل هيئة األسرى تحذر من خطورة األوضاع الصحية لسبعة معتقلين في سجون .29
غزة: اكدت هيا  شوون انسرى والمحررين الفلسطيني ، ان سبع  اسرى في سجن عسق ن اإلسراايلي 
يعانون من اوضاع صحي  صعب ، بسبب تعرضهم لسياس  إهمان طبي متعمدة. وسالات فاي بياان لهاا 

 إنهم د يتلقون الع جات واندوي  ال زم  لحادتهم المرضي .
همااان والحرمااان الطبااي"، تعااد "سياساا  متعماادة وممنهجاا  تتبعهااا إدارة مصاالح  واكاادت ان "سياساا  اإل

سااااجون ادحاااات ن لقتاااان انساااارى بشااااكن او باااا  ر". وطالباااات كافاااا  الموسسااااات والمنظمااااات الصااااحي  
العالمي  وموسسات حقوق اإلنسان با "الضغط على إسارااين ومحاسابتها علاى ماا تقترفاع بحاق انسارى 

 في السجون".
ااين فاي ساجونها اكثار مان سابع  عدف اساير فلساطيني، بيانهم نسااء واطفاان ورجاان كباار وتعتقن إسر 

 في السن، ومرضى يعانون من امراض  طيرة ومزمن .
ويعاني جميع المرضى من سياس  اإلهمان الطبي، وعدم تقديم العا ج الا زم لهام او إجاراء العملياات 

 هوي  في فصن الصيف، والتدفا  في فصن الشتاء.  ن ادعتقان، كما يشتكون من سوء التغ ي  والت
 29/8/2016، لندن، القدس العربي

 
 المنهاج اإلسرائيلي مقابل ترميم المدارس بالقدس .31

تطاان ا رع ادحاات ن اإلسااراايلي الم تلفاا  مااع مطلااع كاان عااام دراسااي بقاارارات : اسااين جناادس -القاادس
طيني ، ومنااع اسااتانافها بااالجزء المحتاان عااام تعساافي  جدياادة ماان شاادنها تعطياان المساايرة التعليمياا  الفلساا

 من مدين  القدس في اجواء هادا  وسليم . 1967
وفي احدث ادنتهاكات اإلسراايلي  بحق التعلايم فاي المدينا ، اشاترط ادحات ن تحويان ميزانياات لتارميم 

تاااراث" ماادارس المقدسااايين بتطبياااق المنهااااج اإلسااراايلي فيهاااا، وفاااق سااارار صااادر عااان وزيااار "القااادس وال
 زيايف إلكين.
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 5.26وكااان ماان المتوسااع ان تحااون وزارة شااوون القاادس اإلسااراايلي  نحااو عشاارين مليااون شاايكن )نحااو 
كااي( للماادارس الفلسااطيني  بالقاادس بهاادف تاارميم المباااني التعليمياا  وتطويرهااا، إد ان يدودر امر  يااونمل

 تحوين ه   الميزانيات بات مشروطا بتطبيق المنهاج اإلسراايلي، وفق القرار الجديد.
وفاااي رد  علاااى هااا ا القااارار، بعاااث مركاااز عدالااا  لحقاااوق اإلنساااان رساااال  للاااوزارة وللمستشاااار القضاااااي 

دلبليت يطالااب فيهااا بالعاادون عاان القاارار "نن الشاارط الاا س تفرضااع الااوزارة غياار للحكوماا  عفيحاااس مناا
 سانوني".

وسالااات ماااديرة وحااادة الحقاااوق ادجتماعيااا  وادستصاااادي  فاااي مركاااز عدالااا  سوسااان زهااار إن التشاااريعات 
القضااااي  تمنااع ت صااين الميزانيااات بشااكن تميياازس وغياار متساااو بااين الموسسااات المسمولاا  ماان سباان 

و كااارت للجزيااارة نااات ان فااارض هااا ا الشااارط علاااى المااادارس  حكوميااا  والسااالطات المحلّيااا .الاااوزارات ال
العربّي  فقط يعد مّسا بالحق الدستورس للمساواة وال س يصن حد التمييز المرفوض علاى  لفّيا  سومّيا ، 

 مبين  ان المدارس العربّي  وحدها التي ستتضرر نتيج  تطبيق ه ا القرار.
 28/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
تشدد القيود وتقّلص كميات مواد البناء وغزة تدخل أزمة جديدة تهدد مشاريع إعادة  "إسرائيل" .31

 اإلعمار
غاازة: بااالرغم ماان الكميااات القليلاا  ماان مااواد البناااء، التااي تساامح ساالطات ادحاات ن اإلسااراايلي بااد ولها 

ن سياسااات تشااديد الحصااار إلااى سطاااع غاازة، إلعااادة إعمااار الاادمار الاا س  لفتااع الحاارب ان ياارة، ضاام
المفااروض علااى السااكان مناا  عشاار ساانوات، حاا رت جهااات م تصاا  ماان عااودة إساارااين إلااى تقلااين 
كميااات اإلساامنت التااي فااي انصاان تااد ن بكميااات محاادودة، ممااا يناا ر بتوسااف العديااد ماان المشاااريع 

 اإلنشااي .
إعاادة إعماار المناازن  وفي  طوة من شادنها ان تعمان علاى توساف العدياد مان ورش البنااء فاي مشااريع

التااي دمرتهااا سااوات ادحاات ن سباان عااامين، كشااف النقاااب عاان سيااام ساالطات ادحاات ن بتقلااين د ااون 
وسان اسام  كحين رايس اتحاد المقاولين في غزة، إن سلطات ادحت ن اعاادت  مواد البناء من جديد.

دنع ان ي لااق ازماا  كبياارة. تقلااين كميااات مااواد البناااء التااي تااد ن القطاااع، محاا را ماان ان  لاا  ماان شاا
واشااار إلااى ان الساالطات اإلسااراايلي  طبقاات عملياا  التقلااين بشااكن ملحااوظ  اا ن انسااابيع ان ياارة، 

طان مان اإلسامنت، بعاد ان  2800شاحن  فقط تحمن ما يعادن  88دفتا إلى ان ما يسمح ب د الع هو 
ادحاات ن،  اصاا  فااي فتاارة شاااحن . ووصااف العملياا  بااا "المتعماادة" ماان سباان  140كااان يساامح بااد ون 



 
 
 
 

 

 18 ص             4035 العدد:        29/8/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

اإلعماااار، واكاااد ان  لااا  "يهااادد بتوساااف عمليااا  اإلعماااار والمشااااريع اإلنشاااااي  ويصااايبها بالشااالن التاااام، 
 ويصبح المواطن اكثر المتضررين".

ويواجااااع سااااكان القطاااااع مشااااكلتين اساساااايتين تعيقااااان عمليااااات اإلعمااااار، انولااااى تتمثاااان فااااي القيااااود 
عدم إيفاء المانحين بما عليهم من التزامات مالي ، حسب تعهداتهم التي اإلسراايلي ، والثاني  تتمثن في 

 .2014  تشرين انون اكتوبرمليار دودر في موتمر إعمار القاهرة ال س عقد في  5.4 بلغت
 29/8/2016، لندن، القدس العربي

 
 ألف طالب فلسطيني يلتحقون بمدارسهم بالقدس اليوم 17 .32

ا: محمد ابو الفاي ت - القدس الاف طالاب وطالبا  مان مدينا  القادس المحتلا  الياوم إلاى  17ع نحاو توج 
 مدارسهم بالمحافظ ، في حين ستفتتح البقي  وهي انكثري  العام الدراسي مطلع سبتمبر ايلون المقبن.
وانااتظم فااي الدراساا  اليااوم طلباا  الماادارس ورياااض انطفااان التااي يتبااع نظامهااا التعليمااي وزارة التربياا  

 في السلط  الفلسطيني ، والمدارس التي تتبع انوساف اإلس مي . والتعليم 
الف طالب مقدسي في  17وسان رايس اتحاد اولياء امور ط ب مدارس القدس زياد الشمالي إن نحو 

نحاو اربعااين مدرسا  توجهااوا إلاى مدارسااهم صاباح اليااوم، بينماا لاام يبادا بعااد العاام الدراسااي لادى الطلباا  
رسااااون بالماااادارس التابعاااا  لبلدياااا  ادحاااات ن ووزارة المعااااارف اإلسااااراايلي  وبعااااض المقدساااايين الاااا ين يد

وسااان الشاامالي إن اغلبياا  الماادارس عثاارت اد تفتااتح العااام  الماادارس ال اصاا  وماادارس وكالاا  الغااوث.
الدراسي مبكرا، وان تبقي على البرنامج الدراسي الا س اعتاادت علياع فاي انون مان سابتمبر ايلون مان 

 كن عام. 
ويقدر عدد الط ب المقدسين ال ين سيبدوون عاامهم الدراساي الجدياد باانون مان الشاهر المقبان بنحاو 

مدرساااا  غالبيتهااااا تتبااااع وزارة المعااااارف اإلسااااراايلي  وبلدياااا   161الااااف طالااااب مقدسااااي مسااااجن فااااي  72
 ادحت ن.

 28/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 األقصى المسجد  يقتحمونمستوطنون  .33
عااا  متطرفااا  مااان المساااتوطنين صاااباح ياااوم انحاااد باحاااات المساااجد انسصاااى المباااار  استحمااات مجمو 

وتجولاات فيهاااا تحااات حراساا  وحمايااا  جااايش وشاارط  ادحااات ن اإلساااراايلي ووسااط محااااودت المصااالين 
 والمرابطين فيع التصدس لهم بصيحات وهتافات التكبير.

 28/8/2016، عم ان، السبيل
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 الدراسي دخول الكتب إلى غزة وقوات االحتالل تقتحم مدرسة في أول أيام العام  تمنع "إسرائيل" .34
الفلساطيني  بالضاف   انراضايفاي  اماسالعام الدراسي ال س بادا  ايام اونفي : احمد رمضان -رام هللا 

تلميا  فاي م تلاف المراحان الدراساي ،  الاف 200مدارساهما نحاو ملياون و الغربي  وسطاع غازة، حياث ام  
بمسااهمتع جرياًا علاى عادتاع بالتنكيان بهام وانتهاا  باراءتهم، وسارس  فارحتهم  يلياإلساراادلى ادحت ن ا

مفتتحااين مساايرتهم  انونماانهم يلتحقااون بصاافهم  اآلدفعشاارات  انبعااامهم الدراسااي الجديااد،  اصاا  
 يكون زاهرًا في ظن حراب ادحت ن. اننحو مستقبن د يمكن  انولىالتعليمي ، و طوتهم 
دراساااي، سالااات وزارة التربيااا  والتعلااايم الفلساااطيني ، إن إسااارااين منعااات د اااون كتاااب وفاااي مفتاااتح العاااام ال

و كار وكيان الاوزارة زيااد ثابات، فاي ماوتمر  مدرسي  إلى سطاع غزة مع بدء العاام الدراساي الفلساطيني.
صحافي عقد  في غازة، اناع كاان مقاررًا إد اان الكتاب إلاى غازة بعاد طباعتهاا فاي الضاف  الغربيا  عبار 

واوضاح ثابات ان المناع تام لكتاب سابع ماواد مان  ت حانون )إيرز( ال اضع لسيطرة إسرااين.حاجز بي
المنهاج الجديد ال س اسرتع الوزارة للمرحل  ادبتدااي ، بعد ان تمت طباعتها في الضف  الغربيا ، معتبارًا 

  ل  "انتهاكًا فاضحًا".
للبناين الواسعا  علاى الماد ن الرايساي  كما استحمات ساوات ادحات ن، مدرسا  عاز الادين القساام الثانويا 

 لبلدة يعبد جنوب غرب جنين.
 29/8/2016المستقبل، بيروت، 

 
 شمال قطاع غزة تقصفالمدفعية اإلسرائيلية  .35

سصاافت المدفعياا  اإلسااراايلي ، مساااء يااوم انحااد، : زيناا  ان اارس ،عبااد الغنااي الشااامي -بياات حااانون 
 عن وسوع إصابات في انرواح. المنطق  الشمالي  في سطاع غزة، دون ان يبلغ

وساااان راصاااد مياااداني لاااا"سدس بااارس" إن مدفعيااا  ادحااات ن المتمركااازة فاااي الموساااع العساااكرس اإلساااراايلي 
س يفاا  مدفعياا  واحاادة تجاااا  منطقاا  "بيااارة الباشاااا"  انحااادمساااء  اطلقاات"نحااان عااوز" شاارق مدينااا  غاازة 

فجاارت بجااوار جاارار زراعااي فااي الواسعاا  شاارق بلاادة بياات حااانون شاامان سطاااع غاازة  حيااث سااقطت وان
 المنطق .

وتزامناات عملياا  القصااف مااع تحليااق مكثااف لطاااارات ادحاات ن ادسااتط عي  "باادون طيااار" فااي اجااواء 
 المنطق .

 28/8/2016، قدس برس
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 سلطة النقد الفلسطينية: نمو اقتصادي يرافقه ارتفاع في البطالة .36
لفلسااطيني  تقرياار التطااورات ادستصااادي  للربااع اصاادرت ساالط  النقااد اإبااراهيم: كاماان  -القاادس المحتلاا  

، ال س يستعرض ع ر المستجدات والتطورات ادستصادي  على الصعيد المحلي واإلسليمي 2016انون 
 والعالمي.

 %8ويشااير التقرياار إلااى عااودة التعااافي النساابي ل ستصاااد الفلسااطيني، حيااث نمااا الناااتج المحلااي بنحااو 
 (.2015عن الربع السابق )اس عن الربع الرابع  %6.1، وبنحو 2015عن الربع انون 

، وبنحااو 2015عاان الربااع انون  %4.2وتعكااس هاا   التطااورات تسااارع النمااو فااي الضااف  الغربياا  إلااى 
عاان الربااع السااابق، جااراء تحساان اداء معظاام اننشااط  ادستصااادي ، واسااتقرار  نساابي فااي الظااروف 1%

 السياسي  وانمني .
عاان الرباااع انون  %21.1سطااااع غاازة، حيااث نماااا الناااتج المحلااي بواساااع  وساباان  لاا  تبااااطو نساابي فااي

عن الربع السابق في سياق تباطو فورة نشااط اإلنشااءات. غيار ان ها ا انداء  %24.7، وبنحو 2015
 يبقى انعكاسًا لتحسن انحوان ادستصادي  بالمقارن  مع الفترة التي تلت الحرب ان يرة.

، د سااايما فاااي 2016ن البطالااا  عااااود ادرتفااااع مجاااددًا فاااي الرباااع انون ورغااام هااا ا النماااو، إد ان معاااد
(. اما في الضف  الغربيا ، وكنتيجا   %38.4عنع في الربع السابق ) %41.2سطاع غزة، حيث سفز إلى 

فاااي الرباااع الراباااع  %18.7مقابااان  %18للنشااااط ادستصاااادس المتساااارع، ان فاااض معااادن البطالااا  إلاااى 
، مقارناً  2016  ن الربع انون  %26.6معدن البطال  في فلسطين إلى  . في المحصل ، ارتفع2015
 .2015في الربع الرابع  %25.8مع 

 29/8/2016الرأي، عم ان، 
 

 اإلنساني العملمباحثات أردنية فلسطينية تطال  .37
بحااث امااين عااام الهيااا  ال يرياا  انردنياا  الهاشاامي  ايماان المفلااح وعضااو مجلااس  :بتااراوكالاا   – انعّماا
ارة موسساا  محماااود عبااااس الفلساااطيني  ال يريااا  طاااارق عبااااس اماااس سااابن تعزياااز التعااااون المشاااتر  إد

 بينهما وتنسيق كاف  انمور لتقديم المساعدات نبناء الشعب الفلسطيني بالضف  الغربي  وسطاع غزة.
كاماااان هللا الثاااااني للعمااان ب واكاااد المفلاااح ان الهيااااا  تعمااان بنااااء علااااى التوجيهاااات المباشاااارة للملااا  عباااد

المحتاجا   انساركافا   إلاىالضف  الغربيا  وسطااع غازة، والوصاون  إلىإمكانياتها إليصان المساعدات 
 ، وان الهيا  لن تد ر جهداً انردنين انشقاء الفلسطينيين هم الرحم الموصون للشعب ا هنا ، موكداً 

 اإلنسااانيالاادعم  اشااكانواكااد المفلااح اسااتعداد الهيااا  لتقااديم كافاا   فااي تقااديم كاان مساااعدة ممكناا  لهاام.
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الشااعب الفلسااطيني  ابناااءوتنساايق التعاااون وتعزيااز  مااع موسساا  محمااود عباااس لمااا فيااع ال ياار لكافاا  
 والت فيف من المعاناة اليومي  والظروف اإلنساني  الصعب  التي يعيشونها.

انردنيا  اكد عباس تعزيز سبن التعااون ورفاع مساتوى العمان المشاتر  باين الموسسا  والهياا  ال يريا  و 
 الهاشمي  في م تلف المجادت اإلنساني  التي تمس حياة الم يمات الفلسطيني  بشكن مباشر.

 29/8/2016 ،الغد، عّمان
 

 "إسرائيل"عن إجرائها اتصاالت بشأن تحديد الحدود البحرية مع  تكشفالمنسقة األممية في لبنان  .38
نها تسجرس اتصادت في إ نان سيغريد كاغمنسق  انمم المتحدة لشوون لب سالت :وليد شقير -بيروت 

واست راج الغاز والنفط في البحر،  "إسرااين"شدن طلب لبنان الرسمي تحديد الحدود البحري  مع 
عن  عندما سالت كاغاكدت و  ربح وبناء الثق  في ه ا المجان. -نتااج ربح  إلىوتسعى للتوصن 

حون  كي مون بانلتمم المتحدة نمين العام نتااج الوساط  التي طلبها الرايس س م رسميًا من ا
هنا  رسال  جوابي  من انمين العام اكد "ان د نتااج حتى اآلن.  "إسرااين"تحديد الحدود البحري  مع 

فيها انع مستعد لب ن جهود ، عبرس انا نسهن الموضوع، ليس فقط حون الحدود، بن للتوصن إلى 
ت راج النفط والغاز، وال س هو مربح للبنان، واحتمان ان ربح، )للطرفين( حون اس -)تفاهم( ربح 

يكون إجراء لبناء الثق ، وتوظيفًا دستقرار اوسع. ونناسش ه ا انمر، ولن اتوسع اكثر. ونحن على 
 ."اتصان مع رايس الحكوم  والرايس برس وطبعًا انميركيين

 28/8/2016 ،، لندنالحياة
 

 ةسيحددها شعب سوري "ائيلإسر "إسالم علوش: طبيعة العالقة مع  .39
النااااطق باسااام "جااايش اإلسااا م"، احاااد فصااااان المعارضااا   ،ساااان إسااا م علاااوش :احماااد صاااقر - غااازة

وادحات ن   المسلح  الساوري ، إن الشاعب الساورس هاو الا س سايقرر فاي إجاراء اتفااق سا م باين ساوري
 اإلسراايلي من عدمع.

"ساايتم حساام هاا ا الموضااوع  ليزابيااث تسااوركوب:فااي مقابلاا  مااع الباحثاا  اإلسااراايلي  ا ،واضاااف علااوش 
ماان سباان موسسااات الدولاا ، التااي سااتقوم عناادما تنتصاار   وغياار  فيمااا يتعلااق بالسياساا  ال ارجياا  لسااوري

 الثورة وي تار الشعب السورس ممثليع بحري "، وفق موسع "المصدر" اإلسراايلي.
ر مان الساوريين، كماا فعلات عاالا  وتابع علوش في حوار  مع الباحث : "نحن لن نكون من يسلب القارا

 انسد على مدى اكثر من اربعين عاما".
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يشااار إلااى انااع د يعاارف هاان سابلاات تسااوركوب علااوش بهويتهااا اإلسااراايلي  ام بهوياا  ا اارى، كمااا يفعاان 
 باحثون وا ع ميون إسراايليون في العادة. 

 28/8/2016 ،"21موقع "عربي 
 

 ي؟العلم الفلسطين سلتيكلماذا رفع مشجعو  .41
سان كاتب بصحيف  جارديان البريطانيا  إن التضاامن الا س اظهار  مشاجعو سالتي   :ارديانالج صحيف 

يوكاد  2016 8 17 فايب سكتلندا مع الفلسطينيين   ن مبااراة لفرياق نااديهم ماع احاد الفارق اإلساراايلي  
ن مشااجعي واوضااح كاايفن ماكينااا ان مجموعاا  ماا انهام لاام ينسااوا إرثهاام فااي التضااامن مااع المضاطهدين.

حااو مااا  مشااجع ارادوا اساات دام مناسااب  المباااراة بااين فااريقهم وهابوياان بااار الساابع نساالتي  يبلااغ سوامهااا 
 معامل  الحكوم  اإلسراايلي  للفلسطينيين. اإلسراايلي فرص  للقيام باحتجاج سلمي صغير ضدّ 

و ساتين الااف نحالاع واورد ان افاراد ها   المجموعا  رفعاوا اعا م فلساطين دا اان الملعاب الا س كاان بدا 
انهاام كااانوا يعلمااون ان المباااراة منقولاا  علااى الهااواء لكاان العااالم وانهاام ارادوا ببساااط  ان  متفاارج، مضاايفاً 

 يقولوا من إحدى الزوايا الصغيرة بعاصم  ب دهم غ سغو لشعب مضطهد إنهم يت كرونع.
ن المباااااراة مثلمااااا عوماااان واشااااار الكاتااااب إلااااى ان ال عبااااين اإلسااااراايليين تماااات معاااااملتهم باااااحترام طااااوا

 اإلسراايلي نير بيتون دعب وسط سلتي  ال س وسف لع الجمهور وصفق طوي  عندما غادر الملعب.
 28/8/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 مقصود لغايات محدودة في غزة إسرائيليتصعيد  .41

 حلمي موسى  
لاااى ساااقوط صاااارو  علاااى ساااادت الغاااارات اإلسااارايلي  العنيفااا  فاااي انسااابوع الماضاااي علاااى غااازة ردا ع

سديروت إلى تصاعد ال شي  من احتمادت العودة إلى حرب واسع  على القطاع. واسهمت في زيادة 
هاا   ال شااي  تصااريحات متنوعاا  ادلااى بهااا لاايس فقااط وزياار الاادفاع اإلسااراايلي افيغاادور ليبرمااان حااون 

نما ايضا ت "نزع الس ح مقابن إعادة اإلعمار"معادل  جديدة تقوم على  صاريحات ضاباط كباار حاون وا 
تغييااار سياسااا  الااارد. ولكااان كثيااارا مااان المعلقاااين اإلساااراايليين يااارون ان التصاااريحات ليسااات اكثااار مااان 
استغ ن لفرص  سنحت لليبرمان سياسيا وللجيش اإلساراايلي عساكريا فاي حاين ان شاياا جوهرياا علاى 

 انرض لم يتغير.
عاادة  وفي نظر ان يرين فا ن الفرصا  تتمثان فاي انشاغان حركا  حمااس فاي مشااريع تتعلاق بالقطااع وا 

إعمااار  وفااي ادنت ابااات المحلياا  التااي يجاارس اإلعااداد لهااا. وهاا  مااا ياارا  معلقااون إسااراايليون علااى انااع 
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العامن انساس وراء تجنب حرك  حمااس الارد علاى اساتهداف واساع لمواسعهاا الحدوديا . وكانات انبااء 
الصارو  على سديروت لتوجاع ضاربات مكثفا  إلاى  م تلف  سد تحدثت عن ان إسرااين استغلت سقوط

عدد من   ااار حمااس الهاما  مثان ماا يعتقاد اناع انفااق سريبا  مان الحادود او مواساع رصاد اسات بارس. 
واوحى معلقون عسكريون إسراايليون بدنع ليس لحجم الرد اس صل  بتغيير سياس  وان  ط  مثن ها   

وشاي يعلاون وان تنفياا ها يتعلاق بتااوفر الفرصا  لاايس الغاارات وضاعت فااي عهاد وزياار الادفاع السااابق م
 إد.

ط ق تصريحات  ومع  ل  ف ن عددا من العسكريين لم يتد ر في محاول  استغ ن الضرب  الواسع  وا 
ياراد منهاا إظهاار الجايش وكدناع اساترد الاردع او رفااع الاثمن. وهناا  اعتقااد بادن الجايش الا س تراجعاات 

 ياارة عاان حساام معااار  وتحقيااق انتصااارات واضااح  يسااعى عباار هيبتااع جااراء عجااز  فااي الساانوات ان
التصريحات عن الردع وصود إلى المبالغ  في إظهار القادرات دساترداد ماا  سار  مان ثقا  الجمهاور. 
ولكن لتمر صل  ايضا بالصراع على ميزانيا  الادفاع وكا ل  علاى هيبا  الجايش اماام السياسايين ممان 

 ين.صاروا غالبا من اليمينيين المنتقد
وباديهي ان نفيغادور ليبرمااان ما رب ا اارى. فهاو عاادا مواسفاع الطبيعيا  التااي تميان للتشاادد والعناف فااي 
مواجهاا  العاارب، معنااي بتاازعم اليمااين اإلسااراايلي الاا س يلهااث  لااف كاان ماان يباادو اكثاار تطرفااا. ولهاا ا 

الاع وافعالاع، وجاد السبب وبعد انتقادات شديدة لع من اوساط م تلف  جراء ما بدا انع فرق كبير بين اسو 
في الغارات فرص  ددعاء نجاحع في تغيير وجه  الجيش عبر تغييار طبيعا  رد فعلاع. وكاان ليبرماان 
سااد اعلاان سباان ايااام ماان الغااارات انااع معنااي بحساام المواجهاا  مااع حماااس فااي الحاارب المقبلاا . ولاام ي ااف 

نمااا إطاحاا  ايضااا ليبرمااان ان وجهتااع ليساات إطاحاا  حماااس تشااجيعا للساالط  الفلسااطيني  فااي رام هللا  وا 
نشاء بدين لها يكرر تجرب  روابط القرى.  ه   السلط  وا 

سرارهااا. فااالجيش  وماان الجااااز ان السااعي إلااى الحساام هااو اساارب إلااى انمنياا  منااع إلااى رساام سياساا  وا 
اإلسراايلي ال س نشد على مبدا الحسم اضطر لتغيير ه   المقارب  بعدما تباين لاع ان الحاروب بعاد ان 

صاعب   "تنظيمات ماا دون الدولا "طابعها الرسمي إلى طابعها الشعبي او ما بات يسامى باا  انتقلت من
او مسااتحيل  الحساام. وتكماان الصااعوب  او ادسااتحال  احيانااا لاايس فقااط فااي تعقياادات الوضااع اإلسليمااي 
نمااا ايضااا فااي تكلفاا  الحااروب ومااا يليهااا. وهاا ا مااا انشااد حركاا  كاملاا  تااومن باا دارة الناازاع ماان  والاادولي وا 
  ن اإليمان باساتحال  الحسام. وا  ا كاان ليبرماان لام يصان بعاد إلاى ها ا ادساتنتاج فا ن انغلبيا  فاي 

 الجيش والحلب  السياسي  اإلسراايلي  وصلت إليع.
وتبدو انحاديث المستجدة عن الحسم اسرب إلى انمنيات منها إلى السياس  الواسعي . ف سارااين ليسات 

ت ن سطاع غزة او الغون في اوحالع. فقد كانات هناا  وانساحبت مناع في عجل  من امرها إلعادة اح
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على مرحلتين سواء باتفاق اوسلو او ب ط  الفصان التاي سادهاا ارييان شاارون والتاي ساادت إلاى تفكيا  
المستوطنات في القطاع. ولو كان هنا  ادنى سناع  في إسرااين بجدوى ادستمرار في احات ن سطااع 

 قاء او لسارعت للعودة إليع بعد اكتشاف  طد ادنسحاب منع.غزة لما توانت عن الب
وله ا السبب ف ن اغلب المعلقين العسكريين الجديين في إسارااين د يد ا ون البتا  باالك م عان الحسام 

يتمناون ان د تتكاارر. ويجازم بعااض  "مقااامرة لمارة واحاادة"ويارون ان مااا حادث هااو فاي احساان انحاوان 
نماااا جاااراء انشاااغان بااادمور ا ااارى وانهاااا إ ا هاااودء المعلقاااين ان حمااااس لااا م تااارد لااايس بسااابب ضاااعف وا 

اضطرت إلى الرد ف ن النتيج  لان تكاون شاديدة اد ات ف عماا جارى فاي الحارب ان يارة سبان عاامين 
 والتي لم يتوسف السجان بشدنها في الحلب  السياسي  اإلسراايلي .

جرى لايس سياسا  جديادة لام يكان يرماي إلاى وكان واضحا ان مين المعلقين العسكريين للتدكيد بدن ما 
طمدن  الفلساطينيين فاي القطااع بقادر ماا كاان موجهاا لمساتوطني غا ف غازة  صوصاا ولإلساراايليين 
عموما. فالحروب لام تعاد كماا كانات فاي الماضاي علاى الحادود صاارت تجارس عملياا وفعلياا سارب كان 

، بالقادر نفساع، اإلساراايليين انفساهم بيت في إسرااين. ولا ل  فا ن انحادياث عان سياسا  جديادة ا ااف
 مثلما ا اف سكان القطاع.

واينما  هبت في غزة د تسامع ها   انياام إد الساوان عان احتماادت الحارب. وهاو ساوان يطارح ايضاا 
في محافن كثيرة في إسارااين. والجاواب هاو اناع فاي ظان اساتمرار ادحات ن والعادوان اإلساراايلي د باد 

وبالتالي تتزايد احتمادت الحرب. لكان تكلفا  الحارب إساراايليًا وفلساطينيا وانمااط  من استمرار المقاوم 
 الردع المتبادن القاام  تحون دون استسهان اللجوء إليها من الطرفين.

 29/8/2016السفير، بيروت، 
 

 خطة وانتخابات وحيرة فلسطينية .42
 ماجد الّشيخ 

العصااا "ن، التااي وصافت بكونهااا اساارب إلاى سياساا  تبادو  طاا  وزيار الاادفاع اإلسااراايلي افيغادور ليبرمااا
التاي كانات  راعاًا احت ليا ، وهااو  "رواباط القارى"، اس سياسا  المناع والمانح، اسارب إلاى تجرباا  "والجازرة

انماار الاا س ساايتم بااتحكم الساالط  عباار البلااديات الفاااازة بالساالطات المحلياا ، التااي ست ضااع بطريقاا  او 
التوجيهاااات السااالطوي ، عبااار سياسااا  التنسااايق انمناااي والمااادني ا ااارى لتوجيهاااات احت ليااا  إلاااى جاناااب 

والسياسي الموسع، فاي لحظا  سياساي  كفات فيهاا السالط  وجارت معهاا كامان فصااان العمان الاوطني، 
 عن كونها الممثن الحقيقي والواسعي لشرط التحرر الوطني.
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م د يمكان ان تتحقاق، ومهما بلغت الرغباات وانمااني ال اتيا  مبلغهاا، فهاي تبقاى مجارد اضاغاث احا 
 صوصااًا فااي وضااع كوضااع الصااراع الوجااودس علااى انرض والوجااود نفسااع، حيااث يدماان الاابعض ان 

ساد يتايح شاراك  حقيقيا ، و طاوة نحاو  "وضاع ديماوسراطي"تكون ادنت ابات البلدي  فاتحا  الاد ون إلاى 
 نت ابات البلديا ، جااء انت ابات تشريعي  ورااسي  تتوج إنهاء مسلسن ادنقسام. في اجواء التحضير ل

فااي  طااوة د يمكاان اعتبارهااا بريااا   "العصااا والجاازرة"عاارض ليبرمااان ل طتااع التااي اطلااق عليهااا اساام 
بالمطلق، وهي تقوم على ساعدة منح التسهي ت وادمتيازات لمن يويد التعايش مع ادحت ن، ومعاسب  

 ."يديعوت احرونوت"يف  من ي طط للمس بقواتع وبمستوطنيع، بشدة وسسوة، بحسب موسع صح
 ط  ليبرمان ه  ، التي تلعب دور المحرض على التعاطي مع ادحت ن، لام تواجاع مان سبان السالط  

 "التفتيات السياساي"والقيادة الفلسطيني ، بما يتوجب ان تواجع بع  ط  احت ليا ، تساعى إلاى مزياد مان 
البلديا  ان تكااون مااد ن ادحاات ن  فاي الوضااع الااوطني فاي الاادا ن الفلسااطيني، حياث يااراد ل نت ابااات

، ووفااااق إمكااااان اعتبااااار نتااااااج "سياساااا  العصااااا والجاااازرة"للتعاااااطي مااااع سيااااادات محلياااا  جدياااادة، وفااااق 
ل حااات ن مااان التعااااطي ماااع سياااادة فلساااطيني ، تطلاااب المفاوضاااات فااا   "تحريااار"ادنت اباااات، وكدنهاااا 

د ماان انمااور المدنياا  وال دماتياا  يسااتجاب لهااا، وتطلااب تحرياار انساارى فاا  تلقااى باااًد، وتطلااب العدياا
الحياتيا ، وحتاى مااا سابق وان رتبااع اتفااق اوسالو ماان اساتحقاسات علااى ادحات ن، فا  تجااد متساعًا ماان 
الوست ل ساتماع إلاى مطالبهاا. وهكا ا إ ا كانات ها   القياادة لام تفلاح فاي سياادة شاعبها نحاو المزياد مان 

الجدياادة التااي سااتدتي بهااا ادنت ابااات البلدياا  بمثاباا  عفاااق التحاارر الااوطني، فهاان تكااون القيااادة المحلياا  
التي يساعى ادحات ن لتنصايبها وفاق إرادتاع، ومان ثام لقطاع الطرياق علاى اس  طاوات  "القيادة البديل "

سادم  على صعيد ادنت ابات التشريعي  والرااسي ؟ له   انسباب وغيرهاا هناا  مان يادعو إلاى تدجيان 
تساتغن مان جاناب ادحاات ن فاي ماا د ينفاع الوضاع الاوطني الفلسااطيني، ادنت اباات البلديا ، حتاى د 

بمقدار ما سيزداد فوضى وبلبل  وتجاوزات امني  وسياسي ، وحتى د ينف  ليبرمان و طتع مان المرحلا  
 انولى إلى المرحل  باء، حينها نصبح امام واسع جديد، يسضاف إلى انمر الواسع المهترئ اصً .

 29/8/2016الحياة، لندن، 
 

 ما وراء التصعيد الصهيوني على غزة .43
 د. صالح النعامي
مثلت سلسل  الردود العسكري  الصهيوني  العنيف  جدا على حادث  إط ق صااو ، تادعي تان ابياب اناع 
تم إط سع انسبوع الماضي من سطاع غزة ولم يحدث اس ضارر، نقطا  تحاون فارسا  فاي الع سا  باين 
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هاا ا التطااور اكثاار ماان اس شااط ع اار علااى طااابع التغيياار الاا س سيشااهد   تاان ابيااب وسطاااع غاازة. وياادلن
 الجهد العسكرس الصهيوني ضد المقاوم  في غزة في عهد وزير الحرب الجديد افيغدور ليبرمان.

ويحاون ليبرمان ان يجعن من منصبع كوزير للحرب سبي  للوصون إلى سيادة دف  انماور فاي الكياان 
ى  طابع السياسي الدا لي عندما كان في المعارضا  علاى الازعم بدناع لاو الصهيوني، ود سيما انع بن
 من التهديد ال س تمثلع المقاوم  في غزة مرة ولتبد. "إسرااين"اتيحت لع الفرص  ل لن 

في الوست  اتع، ف ن ليبرمان من   ن التصعيد غير المتناسب في ردة الفعن العساكري  علاى إطا ق 
ديع في الساح  الدا لي  ال ين س روا مان تعهداتاع الساابق  بحسام المواجها  الصارو  ان يرد على منتق

 ضد غزة.
ويحاون ليبرمان التدلين للراس العام الصهيوني على انع علاى الارغم مان اناع د يملا   لفيا  عساكري ، 
مثن سلفع السابق موشيع يعلون، ال س كان رايسا نركان الجيش، ف نع لن يكتفي بدسن مان الحسام فاي 

 مواجه  المقاوم  الفلسطيني .
ومما د ش  فيع ان ما يساعد ليبرمان على تبني ه ا ال ط هاو طاابع اداات ف الحااكم فاي تان ابياب 
واسااتناد  إلااى اغلبياا  ضاايق ، حيااث إنااع علااى الاارغم ماان ان رااايس الااوزراء بنيااامين نتنياااهو د يشاااطر 

 اناع د يمكناع ان ي ااطر بديا   طاوة ليبرمان حماسع في ضرب غزة، ود سايما فاي ها   الظاروف، إد
الاا س يقااود  ليبرمااان ماان الحكوماا . فااي الوساات  "بيتنااا "إساارااين""يمكاان ان تفضااي إلااى انسااحاب حاازب 

 اتع، فا ان نتنيااهو غيار معناي بادن يظهار اماام سواعاد اليماين الصاهيوني ادنت ابيا  كمان يفرمان جهاد 
 حربي يهدف إلى ضرب المقاوم  الفلسطيني .

مكن تفسير التصعيد المفاجط ضد غازة فقاط برغبا  ليبرماان فاي  لا ، حياث إن سياادة الجايش لكن د ي
تلعاااب دورا مهماااا فاااي تحدياااد طاااابع الااارد العساااكرس. صاااحيح ان القياااادة العساااكري  فاااي تااان ابياااب تتباااع 
توجيهات القيادة السياسي  ود تتجاوزها، ع وة على ان جنرادت الجيش يحرصون احيانا علاى التادسلم 

التوجهاااات انيدلوجيااا  لاااوزراء الحااارب وتملقهااام مااان  ااا ن تصاااميم الاااردود العساااكري  لتاااواام هااا    ماااع
 التوجهات.

وظفت إط ق الصارو  من اجان اساتهداف مرافاق حيويا   "إسرااين"لكن من الواضح ان سيادة الجيش 
ضااد  واسااتراتيجي  لحركاا  حماااس، تشاا  تاان ابيااب ان الحركاا  كاناات ت طااط دساات دامها فااي عملياتهااا

مساااتقب . وساااد نقلااات سنااااة التلفااازة الصاااهيوني  انولاااى عااان مصاااادر امنيااا  سولهاااا إن جااايش  "إسااارااين"
شاابكات "ادحاات ن اسااتغن إطاا ق الصااارو  ماان سطاااع غاازة، وسااام بضاارب اهااداف حيوياا ، ماان بينهااا 

 انفاااق كاناات الحركاا  ت طااط دساات دامها فااي عمليااات اإلناازان ال لفياا  فااي اياا  مواجهاا  مسااتقبلي  مااع
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. ويمكاان ادفتااراض باادن جاايش ادحاات ن ضاارب اهاادافا ا اارى  ات ع ساا  بالجهااد الميااداني "إساارااين"
 للمقاوم  الفلسطيني ، وتم تحديدها بناء على معلومات است باري  تم الحصون عليها مسبقا.

يش ويشار إلى انع سبق للمستشار القضااي انسبق للحكوم  اإلسراايلي  م ااين بن ياااير ان اتهام جا
إطاا ق صااارو  اثناااء إحاادى الهاادنات  اا ن حاارب غاازة ان ياارة ماان اجاان  "مساارحي "ادحاات ن بتاادبير

تبرياار تنفياا  محاولاا  اغتيااان المجاهااد محمااد الضاايف القااااد العااام لكتااااب عااز الاادين القسااام، الجناااح 
 العسكرس لحرك  حماس.

يااف التصاااعيد ضااد غاازة. فبعاااد ود يمكاان إغفااان البعااد اإلسليماااي كمحفااز اغاارى الكياااان الصااهيوني بتكث
، ف ن مركبات البيا  اإلسليمي  التي سادت   لها ليس فقط لم تتحسن 2014عامين على انتهاء حرب 

 بالنسب  للفلسطينيين، بن ازدادت سوءًا.
لمواصاال  عاادوانها دون ان  "إساارااين"فالبيااا  اإلسليمياا  التااي لعباات دورًا رايسااًا فااي تااوفير الظااروف امااام 

باداعاتها وتضاحياتها الجساام، اصابحت  تكون مضطرة للتجاوب مع مطالب المقاوما ، رغام بطودتهاا وا 
 واشد عداء للفلسطينيين. "إسرااين"اكثر حميمي  لا

فااي الوساات  اتااع، فاا ن ادنقسااام الفلسااطيني الاادا لي الاا س ياازداد اتساااعًا، يماانح الصااهاين  المزيااد ماان 
 ان البيا  الدا لي  د تقن إشكاًد عن البيا  اإلسليمي .هامش المناورة ويسمح لهم بالتصعيد  مما يعني 

ماان تحقيااق مزيااد ماان اد تراسااات علااى الساااح  العالمياا  تجعاان  "إساارااين"ومناا  انتهاااء الحاارب تمكناات 
ن كاان  الحصون على شرعي  دوليا  لشان حارب جديادة علاى غازة لايس مهما  صاعب  بشاكن  اان. وا 

يا جعن كً  مان روانادا ونيجيرياا، اللتاان كانتاا عضاوين غيار استثمار الصهاين  في الع سات مع افريق
مااان  ااا ن  2014دااماااين فاااي مجلاااس انمااان تصاااوتان ضاااد كااان مشاااروع سااارار دعاااا إلاااى وساااف حااارب 

التجاااوب مااع الحااد اندنااى ماان المطالااب الفلسااطيني ، فاادن الشااواهد تاادلن علااى ان البيااا  الدولياا  باتاات 
 مريح  اكثر للكيان الصهيوني.

 28/8/2016، عّمانالسبيل،  
   

 والسالم اإلقليمي "إسرائيل" .44
 د. ناجي صادق شراب

هااي الوحياادة المسااتفيدة ممااا يجاارس فااي المنطقاا ، ومااا يترتااب عليهااا ماان تااداعيات بنيوياا  فااي  "إساارااين"
منظوم  القوة العربيا ، وتراجاع واضاح فاي ساوة النظاام اإلسليماي العرباي، الا س باات اكثار اساتهدافًا مان 

مان دون ان تادفع ثمناًا سياسايًا  "إسارااين"اإلسليمي  والدولي . ومظاهر ادستفادة التي حققتها سبن القوى 
او عسكريًا كثيرة، ن كر منها: انحسار دور الدولا  القااادة او الدولا  المحوريا  ماا افساح المجاان لباروز 
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ن التصااااورات . ثانيااااًا تبااااد"إساااارااين"دور للقااااوى ان اااارى الساااااعي  للعااااب الاااادور المحااااورس و صوصااااًا 
والمدركات السياساي  الحاكما  لمنظوما  انمان القاومي العرباي، وهناا تبارز اولويا  انمان القطارس علاى 

الدول  العدو، بان حلات مكانهاا  "إسرااين"القومي، وتبدن النظر لمفهوم الدول  العدو، ال س معع لم تعد 
والمنظمااات مثاان  "اإل ااوان"ثاان تهدياادات ا اارى. هنااا  ماان ياارى إيااران وتركيااا، والحركااات اإلساا مي  م

. واإلشااكالي  الكباارى هنااا تباااين مفهااوم الدولاا  العاادو "حماااس"و "حاازب هللا"و "جبهاا  النصاارة"و "داعااش"
الجامعااا  لكااان الااادون العربيااا . وثالثاااًا التفكااا  الااا س يتعااارض معاااع عااادد مااان الااادون العربيااا  مثااان ليبياااا 

التي تعيش على تفكي  وتجزاا  الادون  "إسرااين"والسودان واليمن العراق، وغيرها، وه ا ما تسعى إليع 
العربي  على اسس طاافي  وم هبي  وعرسي . به ا ي تفي عنصر القومي  ال س يقوم عليع مفهوم الدول  

تراجاع القاوة العربيا  وانغماساها واساتنزافها فاي حاروب دا ليا ، وحارب  -وه ا هو انهم  -العربي ، ثم 
ب والعناااف، وهااا   حااارب تساااتنفد ساااوة الااادون العربيااا  العساااكري  د حااادود لهاااا وهاااي الحااارب ضاااد اإلرهاااا

وادستصادي  والمالي . وله ا نرى نون مرة دوًد عربي  تعاني عجزًا في موازناتهاا، وها ا ماا تساتفيد مناع 
جهاااض سااوة الادون ان اارى المنافساا  لهااا، وباا ل   "إسارااين" كدولاا  سااوة، فاادون القااوة تقاوم علااى إنهااا  وا 

 ان تبقى دول  القوة الوحيدة. "إسرااين"تضمن 
انمثل  على  لا  كثيارة مثان غيااب ساوة الجايش العراساي، والجايش الساورس، وانشاغان الجايش المصارس 

 انسوى في الحرب على اإلرهاب في سيناء. 
التاي ضامنت اساتبعاد  "إسارااين"المحصل  النهاايا  ضاعف وتراجاع فاي القاوة العربيا  الشاامل  لمصالح  

الدون العربي . ه   التحودت الجيوسياسي  التي شاهدتها المنطقا  انعكسات كلهاا سالبًا  يار الحرب مع 
على القضي  الفلسطيني  التي لم تعد سضي  امن سومي عربي رسم واحاد، وادساتعداد العرباي للقباون ب 

ود الااداام، تصااريحًا بااالوج "إساارااين"دولاا  تنتمااي للمنطقاا  اسااتنادًا للمبااادرة العربياا  التااي تماانح  "إساارااين"
، باان 1967شاريط  سبولهااا بقياام الدولاا  الفلساطيني  اوًد، وادنسااحاب مان انراضااي العربيا  حتااى حادود 

نهااااء ادحااات ن، حتاااى تقااايم درجاااات  إن كثيااارًا مااان الااادون العربيااا  لااام تنتظااار سياااام الدولااا  الفلساااطيني  وا 
بالعديااد ماان المكاسااب  "اينإساارا". فااي سااياق هاا   التحااودت  رجاات "إساارااين"م تلفاا  ماان الع ساا  مااع 

ه ا السالو  تجاا  القضاي  الفلساطيني  والشاعب الفلساطيني، وماع  "إسرااين"التي تفسر لنا لما ا تمارس 
 "إساارااين"مفهااوم الساا م اإلسليمااي، والمبااادرات التااي تطاارح و صوصااًا المبااادرة الفرنسااي  التااي رفضااتها 

 من  البداي . 
هااي رفااض المرجعياا  الدولياا  لتسااوي  القضااي  الفلسااطيني ، و هاا ا الساالو  يقااوم علااى ركياازة اساسااي  و 

د ترفض المبادرة العربي  بالمطلق، ولكنها تريد مبادرة عربي   "إسرااين"القبون بالبعد اإلسليمي، اس ان 
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: "اإلسااااراايلي "تتواكااااب والمعطيااااات السياسااااي  الجدياااادة، ووفااااق التغيياااارات الجارياااا  وفقااااًا لمعادلاااا  القااااوة 
 ي  مقابن ضعف عربي وفلسطيني واضح. سو  "إسرااين"

يقاوم علاى ركاااز اساساي : السا م انمناي ومحاور  بنااء  "إسارااين"ومفهوم الس م اإلسليماي الا س ترياد  
الاادور المحااورس فياع بهاادف إعااادة صااياغ  كاان المفاااهيم انمنياا   "إساارااين"نظاام امنااي إسليمااي يكااون ن 

دول  سوة معتارف بهاا، وادساتبدان باانمن اإلسليماي  "إسرااين"القديم  وادستبدان بها جديدة اساسها ان 
إلى دول   "إسرااين"انمن القومي العربي واساسع فلسطين والقضي  الفلسطيني . وبه   المحاور تتحون 

محوريا  ومعتارف بهااا كدولا  كاملا . وفااي ها ا اإلطاار اإلسليمااي يمكان إيجااد حلااون إسليميا  للعدياد ماان 
كااان ان تحااان علاااى المساااتوى الثناااااي ماااع الفلساااطينيين كقضاااي  ال جااااين والقااادس القضاااايا التاااي د يم

 والحدود والميا .
 29/8/2016الخليج، الشارقة، 

 
 ال اختصارات للطريق .45

 عمير بيرتس
فاي ساديروت. لحسان الحاظ لام تقاع إصاابات.  إنا ارصافرة  ا رىالماضي انطلقت مرة  انحدفي يوم 

سبان  لا  عنادما فوتات صاواريخ حمااس وغيرهاا مان الميليشايات فاي  والحظ  اتع كان لنا عدف المرات
نحااو سااديروت فااي بداياا  انساابوع الماضااي فهااو تاا كير الاايم  اطلااقالصااارو  الاا س  إمااا. اهاادافهاغاازة 

سرااين.  لتفويت الفرص  الكبيرة من نتنياهو تجا  مواطني الدول  وهشاش  الع سات بين غزة وا 
 اسااابيع، انتهاات معركاا  الجاارف الصااامد  اكثاار ماان ساابع  2014( اغسااطسعب ) 26سباان ساانتين، فااي  

وصن تهديد الصواريخ من غزة حتى تن ابياب. وساتان جناود الجايش اإلساراايلي ببساال  فاي  إثنااهافي 
القطااااع فاااي الوسااات الااا س امنااات منظومااا  القبااا  الحديديااا  سااا م  الماااواطنين فاااي الجبهااا  الدا ليااا  فاااي 

 اات الصواريخ.مواجه  صليات يومي  من عشرات وم
. ود يوجااد ان ياارةصاامد الجاايش اإلسااراايلي والمواطنااون اإلسااراايليون بشااجاع  وتصااميم فااي الحاارب 

وفاي تلا  التااي  ايضاايواصالوا عمان  لا  فاي الحاارب التاليا   انمنطاق اساتراتيجي فاي ان نتوساع ماانهم 
رب صاادم  لادى ستدتي بعدها. لقد كانت الجرف الصامد حربا مست بالعمان ادستصاادس و لفات تجاا

وباااالبنى التحتيااا ، انتهااات  اإلنساااانالماااواطنين. وماااا يعظااام الصااادم  هاااو اناااع رغااام الاااثمن العاااالي بحيااااة 
 سياسي. إنجازالحرب دون اس 

، بما في  لا  تجرياد القطااع مان السا ح واساتبدان حمااس فاي انفكاركانت وفرة من  ايضاه   المرة 
وعاودة إلاى محادثاات السا م  إسليميا سما   إطاار ، فاي نقاط الحادود بقاوات امان مان السالط  الفلساطيني
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والحفااااظ علااى الكتاان ادسااتيطاني . واستااارح اليمااين المتطاارف ادحاات ن التاااام  67 طااوط  اساااسعلااى 
السياساي" الا س تحادث عناع راايس الاوزراء بنياامين نتنيااهو بنفساع  انفاقللقطاع. ومع  ل ، فان كان "

ليس لدى نتنياهو استراتيجي  د  انين من الحرب يمكن القون في نهاي  الحرب  اب وا تفى. بعد سنت
 للحرب ود للس م على حد سواء.

غزة اليوم هي منطق  تتدهور بسرع  نحو ازما  استصاادي  وبيايا  حاادة. حمااس فاي ازما  ماليا  ساساي  
 للغاياا ، وانمااوان ماان سطاار التااي نقلاات فااي الشااهر الماضااي د تكفااي حتااى لاادفع رواتااب شااهر تمااوز.

إلى  ل ، فان فيها ازم  ميا   طيرة، من شدنها ان تكون لهاا عثاار بيايا  وصاحي  شاديدة علاى  إضاف 
 ايضا. إسرااين

وماع ان حمااس تحظاى بعطاف ماا فاي الضاف  الغربياا ، لايس لناا تديياد حقيقاي فاي اوسااط رعاياهاا فااي 
لياا  المصااالح  تاااري ي وعم اساافنغاازة. فناادوب الحاارب ملموساا  جياادا، والع سااات مااع مصاار فااي در  

حمااس انكبار حتاى اآلن  إنجااز ايضااالمنشودة مع فتح بقيت مجمدة. وفض  عن  لا ، فقاد تضارر 
 –المفاوضااات لتحرياار جلعاااد شاااليط  إطااارحكوماا  نتنياااهو فااي  اياادسمهاااجم علااى  1.047تحرياار  –

 حين اعتقن الكثيرون منهم من جديد سبن حمل  الجرف الصامد.
( فااي الضااف  وفااي غاازة، ماان اكتااوبرفااي تشاارين انون ) اجراوهااا  التااي يزمااع وسبياان ادنت ابااات المحلياا

. ومع انع يبدو ان ال واطر هدات بعاد إسرااينشدن حماس ان تفضن توجيع ادنتقاد من الدا ن نحو 
يمكنهااا ان تشااتعن  انرضالماضااي علااى سااديروت، اد ان كاان الظااروف علااى  انساابوعالنااار  إطاا ق

مان تحات  اننفااق. حماس من جهتها تتسالح، تتمتارس وتواصان حفان  رىاحرب  إلىبسهول  لتصن 
 الكيبوتسات والبلدات في غ ف غزة.

حماس واغتيان رايس وزرااهاا  إسقاطنتنياهو وليبرمان انطلقا في الماضي في تصريحات فارغ  مثن  
 اآلن فهما صامتان. إما. اإلسراايليين انسرىلم يحرروا  إ اهني  

سليمياادولياا  –تشااديدها  عزلا  حمااس يجاب  فااي  انسافننقطاا  الادر   إلاى. كماا انهااا يجاب ان تعاود وا 
التاي سابقت  انياامالراس العام الفلسطيني حيث كانت توجد في ادستط عات في الضف  والقطاع في 

 من حكم حماس وطريق العنف. افضنالحرب. وله ا الغرض يحتاج الفلسطينيون إلى بدين 
 إلاىالفلسطيني، د توجد هنا ا تصارات للطريق. فاالطريق  –خ النزاع اإلسراايلي وكما نتعلم من تاري 

المعتدن لان ياتم اد فاي التقادم الحقيقاي ماع القياادة  واإلس ميالحن الوسط التاري ي مع العالم العربي 
 الفلسطيني  في رام هللا نحو حن الدولتين.

الواسااع القاااام. بعااد ساانتين ماان الحملاا  هنااا  ومااع  لاا ، يعاارض نتنياااهو وليبرمااان حلااود تحااافظ علااى 
، ستضايع اساتكماليعاعتراف متعاظم لدى كن القياادات العساكري  والسياساي  باناع بادون مسايرة سياساي  
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 – انمنيااا العساااكري  هباااء. والااارج ن اللاا ان يودياااان المناصاااب العليااا الث ثااا  فااي السااااح   اإلنجااازات
الواسااع. بعااد ساانتين ماان  إدارةورااايس الااوزراء، يحاااودن بياادس  السياسااي ، وزياار الاادفاع، وزياار ال ارجياا 

سب  حديدي  سياسي  وزعامي  د تتردد في العمن على تغيير الواسع  إلىالجرف الصامد تحتاج إسرااين 
 لضمان امن إسرااين ووجودها كالدول  اليهودي  والديمقراطي .

 معاريف                                                                    
 29/8/2016، الغد، عّمان
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